
   Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33. stavka 1. točke 1. i  

članka 122. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 

1/18)  u svezi članka 33. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj/ 

regionalnoj/ samoupravi  („Narodne novine“ broj 123/17)Općinsko vijeće Općine Primošten 

na svojoj  6. sjednici održanoj dana 27. travnja 2018. godine donosi:  

 

                                                              

STATUTARNU ODLUKU 

                       o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten 

 

 

Članaka 1.  

    U Statutu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18) u poglavlju 

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE mijenja se i dopunjuje 

članak 33. stavaka 1. na način da glasi: 

„ 

   „ U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:  

 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća, 

-  odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine, 

- donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna,  

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

- donosi Odluku o privremenom  financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju 

i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganja imovinom a uvijek 

odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, 

- donosi Odluku o promjeni granica Općine Primošten, 

     -    uređuje ustrojstvo i djelokrug  upravnog tijela, 

     -  donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

        ocjenjivanja 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa 

za Općinu, 

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina 

ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora 

trgovačkog društva,,  

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je Općina 

osnovala ili koje su u većinskom vlasništvu Općine, 

- daje prethodne suglasnost na Statute ustanova ukoliko zakonom ili Odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o popisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave,u skladu s zakonom i općim aktom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 



- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,  

    -     donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku  za dodjelu javnih priznanja i 

          dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, ovim Statutom o posebnim 

      odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima  

- utvrđuje da u nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera 

sukladno zakonu i ovom Statutu,  

- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 9. ovog Statuta na 

županiju odnosno na jedinice mjesne samouprave, 

- daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi, 

- daje suglasnost  na izbor  ravnatelja  ustanova  ili direktora trgovačkih društava 

čiji je osnivač, 

- daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač, 

- odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava čiji je osnivač, 

- donosi odluke o  izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,  

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine ,  

- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno 

zakonu i ovom Statutu.“ 

 

 

                                                                  Članak 2.  

 

Mijenja se i dopunjuje članak 45. na način da sada glasi:    

 

„U obavljanju izvršne vlasti načelnik: 

                      -   priprema prijedloge općih akata, 

                      -   izvršava i osigurava  izvršavanje akata Općinskog vijeća, 

                      -   utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje proračuna, 

                      -  upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu 

                         Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog 

                         vijeća, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu  

Općine Primošten čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju 

i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom  raspolaganja imovinom a najviše 

do 1.000.000,00 kuna (jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina 

i nekretnina te drugom  imovinom provedeno u skladu s zakonskim propisima,  

- upravlja prihodima i rashodima Općine, 

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine,  

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 

izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili o davanju suglasnosti za 

zaduživanje ustanova  kojih je osnivač Općina,  

- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,  

- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

- utvrđuje Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine, 



-  predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana , 

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti, 

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,  

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o 

povjeravanju poslova, 

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,  

- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih 

pravnih osoba osim trgovačkih društava kojima je Općima osnivač,  

- - odluku o imenovanju odnosno razrješenju iz prethodne točke dužan je objaviti u 

prvom broju službenog glasila koje slijedi nakon donošenja iste,  

    -     do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju  

          Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i  

          uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu 

     -   provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u  

          zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom 

          Općinskog vijeća  

- organizira zaštitu od požara na području Općine vodi brigu uspješnom 

provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova 

iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su 

preneseni Općini, 

- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i 

poslovima državne uprave, 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora i može predložiti 

Općinskom vijeću raspuštanje mjesnog odbora kada učestalo krši odredbe Ustava 

i Statuta, 

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima 

uključivši poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na uređivanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga ako se zakonom ili drugim propisom ne 

može utvrditi ili nije jasno određeno nadležno tijelo odnosno općinski načelnik 

odlučuje o svemu što izričito zakonom nije stavljeno u stvarnu  nadležnost 

Općinskog vijeća.“ 

 

                                                                  Članak 3.  

 

   U poglavlju VII. FINANCIRANJE I IMOVINA  OPĆINE u članku 64  brišu se i mijenjaju 

stavaka 3. i stavak 4. na način da isti  treba da glase:  

   „  Sukladno stavku 2.  novoizabrani Općinski načelnik   dužan je predložiti Općinskom  

vijeću  proračun  u roku od 45 dana od dana stupanja  na dužnost. 

  Općinsko vijeće   mora donijeti proračun   iz stavka 3. ovog članka  u roku od 45 dana   od 

dana kada ga je Općinski načelnik predložio.“ 

 

                                                                  Članak 4.  

 



   U poglavlju X. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

mijenja se i dopunjuje stavak 1. članka 84.  na način da  sada glasi: 

 

   „Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke iz članka 83. stavka 3. ovo Statuta.“ 

 

                                                                  Članak 5.  

 

    Mijenja se i dopunjuje članak 88. na način da se dosadašnji tekst zamjenjuje novim koji 

glasi: 

 

„Referendum provodi povjerenstvo za provedbu  referenduma. Povjerenstvo za provedbu 

referenduma  imenuje Općinsko vijeće sukladno zakonskim odredbama. „   

   

                                                                    Članak 6. 

 

 U poglavlju XI. MJESNA SOMOUPRAVA  mijenja se stavak 1. članka 92.  na način da  

glasi:  

 

      „ Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 10% građana upisanih u 

popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora , udruge sa sjedištem 

za području Općine, članovi predstavničkog tijela  te općinski načelnik.“ 

 

Članak 7.  

 

   Briše se dosadašnji stavak 2. članka 106. i zamjenjuje  novim tako  da glasi:    

 

„Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski Načelnik. Na prijedlog 

Općinskog Načelnika Općinsko vijeće može  raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono 

učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“  

 

Članak 8. 

 

     U poglavlju XIII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE 

PODRUČNE  ( REGIONALNE) SAMOUPRAVE briše se dosadašnji članak 117. i stavlja 

novi koji glasi: 

  
  „ Radi suradnje, u smislu čanka 115. stavka 2. ovog Statuta, Općina s drugim općinama te s 

županijom Šibensko kninskom   može osnivati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom 

vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.“ 

 

Članak 9. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Općine 

Primošten«.                             

 

Klasa: 012-03/18-01/1 

Ur.broj:2182/02-01-18-2 

Primošten,  27. travnja 2018. godine 

                             



                                             OPĆINSKO VIJEĆE 

                                            OPĆINE PRIMOŠTEN                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                             Jere Gracin  

 


